สมุดปกขาว
ข้ อเท็จจริง และความจําเป็ น
ของ

ร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ

มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่
ธันวาคม พ.ศ.2557

ทําไมต้ องมีสมุดปกขาว
กระทรวงสาธารณสุขได้ ดําเนินการให้ มีการแก้ ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535 ซึง่ ใช้ มานานแล้ ว ให้ ทนั กับสถาน
การณ์ปัจจุบนั และเพื่อให้ สอดคล้ องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ ให้ สตั ยาบัน เป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญาควบ
คุมการบริ โภคยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก
เมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2554 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ แต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุง
และจัดทําร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขึ ้น และนําร่าง พ.ร.บ. เข้ าสูก่ ารประชาพิจารณ์ตาม
ขันตอน
้
และดําเนินการปรับปรุงจนร่าง พ.ร.บ. ได้ รับการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน โดยมีการประชุม
คณะกรรมการทังหมด
้
66 ครัง้ ขณะนี ้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขได้ เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวให้
คณะรัฐมนตรี พิจารณา ก่อนที่จะส่งสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเพื่อตราออกมาเป็ นกฎหมายบังคับใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่
สมาคมผู้ค้ายาสูบไทย และสมาคมผู้ปลูก ผู้บม่ และผู้ค้ายาสูบแห่งประเทศไทย ภายใต้ การสนับสนุน
ของบริ ษัทบุหรี่ ได้ ออกมาคัดค้ านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยที่ข้อมูลที่องค์กรเหล่านี ้กล่าวอ้ างเป็ น
ข้ อมูลที่บดิ เบือน ทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้ องในการพิจารณากฎหมาย
สมุดปกขาวเล่มนี จ้ ึงถูกจัดทํ าขึน้ เพือ่ ชีแ้ จงข้ อเท็จจริ ง เพือ่ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาของ
รัฐบาล สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และเพื่อความเข้ าใจที่ถกู ต้ องของทุกฝ่ ายในสังคมไทย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาปรั บปรุ ง
และจัดทําร่ างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่
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ประเทศไทยและคนไทยจะได้ ประโยชน์ อะไร
จาก ร่ าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
• มาตรการต่าง ๆ ใน ร่ าง พ.ร.บ. ฉบับนี ้ จะมี ผลทํ าให้ จํานวนเยาวชนรายใหม่ท่ี เสพติ ด

บุหรี่ ลดลง

เพราะร่าง พ.ร.บ. นี ้พัฒนามาจากกฎหมายที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั เพื่อให้ ทนั กับ

กลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่ ที่กฎหมายฉบับปั จจุบนั ยังไม่ครอบคลุม
• มาตรการต่าง ๆ ใน ร่ าง พ.ร.บ. ฉบับ นี ้ ส่งเสริ มการไม่ สูบ บุหรี่ และเกื อ้ หนุนและสร้ าง

แรงจูงใจให้ ผ้ สู บู บุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้น อันจะทําให้ รัฐบาลสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายใน
การรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ได้ มากขึ ้น
• ประเทศไทยสามารถปฏิบตั ิตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้ อนุสญ
ั ญาควบคุมการ
บริ โภคยาสูบ ภายใต้ องค์ การอนามัยโลก และไม่ขดั ต่อกฎระเบียบต่าง ๆ ขององค์ การ
การค้ าโลก

ผลที่อาจกระทบต่ อธุรกิจยาสูบและผู้เกี่ยวข้ อง
• ตลาดบุหรี่ ซิกาแรตจะทรงตัว หรื อมีขนาดค่อย ๆ เล็กลง ผู้ผลิตและผู้นําเข้ าบุหรี่ จะขยายตลาดได้
ยากขึ ้น ซึง่ นับเป็ นผลดีตอ่ เด็กและเยาวชนไทย
• ร้ านค้ าปลี กที ่ข ายบุห รี ่ จ ะได้ รั บผลกระทบน้ อยมาก เนื่องจากร่ าง พ.ร.บ. ฉบับนี เ้ ป็ นการปรับแก้
กฎหมายเกี่ยวข้ องกับการโฆษณา และส่งเสริ มการตลาดของบริ ษัทบุหรี่ เป็ นประเด็นหลัก มีแต่เพียง
ประเด็นห้ ามแบ่งขายบุหรี่ เป็ นรายมวนเท่านัน้ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับร้ านค้ าปลีกโดยตรง
• ร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณ ฑ์ยาสูบไม่มี บทบัญ ญัติที่เ กี่ ยวกับการเพาะปลูกหรื อการค้ าใบยาสูบ
ดังนันชาวไร่
้
ยาสูบจึงมิใช่ผ้ ไู ด้ รับผลกระทบจาก ร่าง พ.ร.บ.นี ้แต่ประการใด
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ความจําเป็ นที่ประเทศไทยต้ องมี พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบฉบับใหม่
1. กฎหมายยาสูบ (พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู
บุหรี่ พ.ศ.2535) ได้ มีการบังคับใช้ มากว่ายี่สิบปี แล้ ว ในขณะที่บริษัทบุหรี่ ได้ พฒ
ั นาเทคนิคการตลาด
ใหม่ ๆ รวมทังมี
้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ ๆ ออกสูต่ ลาด เพื่อหาลูกค้ ารายใหม่จํานวนมากในแต่ละปี
ทดแทนผู้สบู บุหรี่ ที่เลิกสูบหรื อเสียชีวิต
2. ประเทศไทยมีพนั ธกรณีที่จะต้ องปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ ให้ สอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาควบคุม
การบริ โภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก ที่ประเทศไทยเป็ นหนึง่ ใน 179 รัฐภาคี ที่ต้องควบคุมกลยุทธ์
ทางการตลาดของบริ ษัทบุหรี่
3. อัตราการสูบบุหรี่ ของคนไทยลดลงมาโดยต่อเนื่อง จากร้ อยละ 59 เป็ นร้ อยละ 39 (เฉพาะในเพศชาย)
แต่เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้น จํานวนคนไทยที่สบู บุหรี่ ในปี พ.ศ.2556 จึงลดลงจากปี พ.ศ.
2534 เพียงเล็กน้ อย ที่นา่ เป็ นห่วงคือแนวโน้ มการสูบบุหรี่ กลับสูงขึ ้นในกลุม่ เยาวชนและสตรี
4. การแก้ ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ต้ องทําทังการป
้ ้ องกันเยาวชนไม่ให้ เข้ าไปเสพติดบุหรี่ และการ
ช่วยเหลือผู้ที่ติดบุหรี่ อยูแ่ ล้ วให้ เลิกสูบ
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ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคยาสูบ (พ.ศ.2554)
ด้ านสังคมและสุขภาพ
• จํานวนผู้สบู บุหรี่

=

10.9 ล้ านคน

• เป็ นเยาวชนอายุ 15-24 ปี

=

1,671,194 คน

• ผู้สบู บุหรี่ เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่

=

50,710 คน ต่อปี

• แต่ละคนป่ วยหนักก่อนเสียชีวิตเฉลี่ย

=

2 ปี

• แต่ละคนที่เสียชีวิตอายุสนลงเฉลี
ั้
่ย

=

12 ปี

• ความสูญเสียจากการป่ วยและเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร

=

52,000 ล้ านบาท

ด้ านเศรษฐกิจ
1. ยอดจําหน่ ายบุหรี่ ซิกาแรตต่ อปี เฉลี่ย (ระหว่ าง พ.ศ.2534-2556) =

2,008 ล้ านซอง

• จํานวนบุหรี่ที่สบู (เพื่อให้ ง่ายแก่การคํานวณ)

=

2,000 ล้ านซอง/ปี

• ค่าใช้ จ่ายซื ้อบุหรี่ ซิกาแรตโดยผู้สบู บุหรี่

=

586 บาท/เดือน/คน

• จํานวนร้ านค้ าปลีกยาสูบ (พ.ศ.2554)

=

670,000 ราย

• เฉลี่ยสถิติการจําหน่ายบุหรี่ ต่อร้ านค้ าปลีก

=

2,985 ซอง/ปี

= 8 ซอง/วัน หรื อ 240 ซอง/เดือน
• เฉลี่ยกําไรต่อร้ านค้ าปลีกต่อเดือน (กําไรต่อซองเฉลีย่ = 3.5 บาท) = 840 บาท/เดือน

2. กําไรบริษัทบุหรี่
• ส่วนแบ่งการตลาด (โดยประมาณ) อยู่ที่
 โรงงานยาสูบร้ อยละ 75, บริ ษัทฟิ ลลิป มอร์ ริส ร้ อยละ 22 และ อื่น ๆ ร้ อยละ 3
• กําไรโรงงานยาสูบต่อปี (ประมาณ)

=

6,000 ล้ านบาท

• กําไรบริ ษัทฟิ ลลิป มอร์ ริส(ประเทศไทย)ต่อปี (ประมาณ)

=

3,000 ล้ านบาท

• จํานวนชาวไร่ ยาสูบ

=

61,058 ราย

• ผลผลิตใบยาปี 2552/2553

=

62,448,784 กิโลกรัม

• เป็ นใบยาสําหรับส่งออก

=

ร้ อยละ 64.8

• เป็ นใบยาที่รับซื ้อโดยโรงงานยาสูบไทย

=

ร้ อยละ 35.2

3. ชาวไร่ ยาสูบ
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ประเด็นที่แก้ ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบฉบับใหม่
• แก้ ไขคํานิยามให้ ทนั กับกลยุทธ์ ของบริษัทบุหรี่
- คําว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้ หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ ๆ อาทิ บุหรี่ ไฟฟ้า บารากู่
- คําว่า “การโฆษณา” ให้ ครอบคลุมการสือ่ สารการตลาดรู ปแบบใหม่ ๆ อาทิ การใช้ สือ่ บุคคล เช่น
“พริ ตตี ้”

• เพิ่มมาตรการป้องกันการเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ ยาสูบของเยาวชน
- ห้ ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผ้ ทู ี่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี ให้ เท่ากับกฎหมายสุรา (ปั จจุบนั กําหนดไว้ ที่ 18 ปี )
- ห้ ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปั จจุบนั มีนโยบายห้ าม แต่ไม่มีกฎหมาย รองรับ)
- ห้ ามขายบุหรี่ ซิกาแรตที่บรรจุซองน้ อยกว่าซองละยี่สิบมวน
- ห้ ามแบ่งขายบุหรี่ ซิกาแรตเป็ นมวน ๆ (ปั จจุบนั ห้ ามอยูแ่ ล้ ว แต่กฎหมายเขียนไว้ ไม่ชดั เจน)

• เพิ่มข้ อห้ ามการโฆษณาทางอ้ อม
- ห้ ามการสื่อสารการตลาดในสื่อต่าง ๆ รวมถึงการใช้ สื่อบุคคล (พริ ตตี ้)
- ห้ ามเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับ “กิจกรรมเพื่อสังคม” (CSR) ของบริ ษัทบุหรี่ ในทุกสื่อ (ปั จจุบนั ห้ ามเพียง
สื่อวิทยุและโทรทัศน์)

• เพิ่มมาตรการอื่น ๆ ตามที่กาํ หนดในอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์ การอนามัยโลก
- ห้ ามส่วนราชการรับการอุปถัมภ์จากธุรกิจยาสูบ (ปั จจุบนั ห้ ามโดยมติ ครม.)
- กําหนดลักษณะของจุดขายปลีกยาสูบ
- กําหนดให้ บริ ษัทบุหรี่ ต้องจัดส่งรายงานประจําปี ให้ คณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
- กําหนดแนวทางและขันตอนการติ
้
ดต่อระหว่างเจ้ าหน้ าที่รัฐกับบริ ษัทบุหรี่ ในกรณีท่ีมคี วามจําเป็ น

• เพิ่มมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่ สูบบุหรี่
- กําหนดให้ ผ้ ดู าํ เนินการ (เจ้ าของสถานที่สาธารณะ) มีหน้ าที่รับผิดชอบไม่ให้ มีการสูบบุหรี่ ในเขตปลอด
บุหรี่
- ปรับปรุ งขันตอนการบั
้
งคับใช้ กฎหมายเขตปลอดบุหรี่

• ปรั บปรุ งโครงสร้ างคณะกรรมการควบคุมยาสูบในทุกระดับ
- กําหนดให้ มีคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับประเทศ และคณะกรรมการควบคุมยาสูบ ระดับจังหวัด
รวมทัง้ ให้ มีการจัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมยาสูบ ทัง้ นี เ้ นื่องจากงานควบคุมการบริ โภค
ยาสูบของประเทศไทย ยังขาดโครงสร้ างองค์ กรรั ฐที่จะสนับสนุนการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด
ทังๆ
้ ที่คนไทยที่สบู บุหรี่ กว่าร้ อยละ 90 อาศัยอยูใ่ นต่างจังหวัด
สมุดปกขาว ข้อเท็จจริ งและความจําเป็ นของ ร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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องค์ กร/กลุ่มที่ออกมาคัดค้ าน ร่ าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
• สมาคมการค้ ายาสูบไทย (Thai Tobacco Trade Association : TTTA) เป็ นสมาคมที่บริ ษัทบุหรี่
ข้ ามชาติ ฟิ ลลิป มอร์ ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ผู้จําหน่ายบุหรี่ มาร์ ลโบโรและแอลแอนด์เอ็ม สนับสนุน
ให้ มีการจัดตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ.2555 และสนับสนุนการดําเนินการจนถึงปั จจุบนั
• สมาคมผู้บม่ ผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย (สยท.) ซึง่ เป็ นสมาคมเครื อข่ายของสมาคมผู้ปลูก
ยาสูบนานาชาติ International Tobacco Growers Association (ITGA) ซึ่งสนับสนุนโดยการร่วม
ลงขันของบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติ เพื่อเป็ นองค์กรบังหน้ า ในการเคลื่อนไหวคัดค้ านมาตรการควบคุม
ยาสูบทังระดั
้ บโลก ระดับภูมภิ าค และระดับประเทศ
• โรงงานยาสูบไทย ไม่ได้ แสดงท่าทีคดั ค้ านที่ชดั เจน แต่สหภาพแรงงานโรงงานยาสูบได้ แสดงความ
เห็นคัดค้ าน ในบางมาตราระหว่างการทําประชาพิจารณ์
• บริษทั ฟิ ลลิป มอร์ ริส คัดค้ านมาตรการที่เกี่ยวกับการห้ ามโฆษณาและส่งเสริ มการขาย และขอให้ มี
ตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจยาสูบอยูใ่ นคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบด้ วย
จากเอกสารลับของบริษัทบุหรี่
“สมาคมการค้ าผลิตภัณฑ์บุหรี่ ซึง่ เป็ นองค์กรบังหน้ าที่ดีที่สุดของเรา กําลังได้ รับการเสริ มสร้ าง ให้ เข้ ม
แข็งยิ่งขึ ้นในหลายๆ ประเทศ สมาคมระดับประเทศหลายๆ แห่งกําลังได้ รับการจัดตังขึ
้ ้น”
บริษทั บริ ตสิ อเมริกนั โทแบคโค ปี พ.ศ. 2522
จากเอกสารลับของบริษัทบุหรี่
“เรายังได้ ชว่ ยจัดตังกลุ
้ ม่ ชาวไร่ยาสูบในหลายๆประเทศอีกด้ วย..หลายประเทศที่เราได้ ร่วมมืออย่างใกล้ ชิด
กับชาวไร่ยาสูบและเป็ นประเทศที่มีความสําคัญอย่างมากในการผลักดันให้ องค์กร FAO เปลี่ยนจุดยืน
ไม่ตอ่ ต้ านการปลูกใบยาสูบ ได้ แก่ มาลาวี ซิมบับเว อาร์ เจนตินาและไทย”
ฟิ ลลิป มอร์ ริส ปี พ.ศ.2528

สมุดปกขาว ข้อเท็จจริ งและความจําเป็ นของ ร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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ตอบข้ อโต้ แย้ งของผู้คดั ค้ านร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
ข้ อคัดค้ าน

ข้ อเท็จจริง

กฎหมายนี ้ควรจะให้ รัฐบาลที่มาจาก
การพูดเช่นนี ้ถือว่าเป็ นการไม่ให้ เกียรติแก่รัฐบาลปั จจุบนั และ
การเลือกตังเป็
้ นผู้พจิ ารณา
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
นี่เป็ นกลยุทธ์ของธุรกิจข้ ามชาติท่ ีต้องการหน่วงเหนี่ยวให้ การ
ออกกฎหมายล่าช้ าออกไปเพื่อที่บริษัทบุหรี่ จะได้ วง่ิ เต้ นขัดขวาง
ยับยังกั
้ บรัฐบาลที่มาจากการเลือกตังได้
้ ง่า ยขึ ้น เพือ่ ทําให้ เนื ้อหา
ของกฎหมายอ่อนลง
ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี ้ไม่ใช่เรื่ องเร่งด่วน
การที่อตั ราการสูบบุหรี่ ของชายไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ยังสูงถึง
ร้ อยละ 40 และอัตราการสูบบุหรี่ ในเยาวชนที่สงู ขึ ้น กอรปกับการ
สูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตอันดับที่สองของ
คนไทย นับว่าเป็ นสถานการณ์เร่งด่วนที่รัฐบาลไทยต้ องเร่งแก้ ไข
ด้ วยมาตรการต่าง ๆ อย่างเต็มที่
ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเน้ นการควบคุมกลยุทธ์
ทางการตลาดและการส่งเสริ มการขายของบริ ษทั บุหรี่ เพื่อลด
จํานวนเยาวชนที่จะเสพติดบุหรี่ ใหม่ การป้องกันเด็กๆ ไม่ ให้
ติดบุหรี่ เป็ นความรั บผิดชอบร่ วมกันของสังคม และเป็ นเรื่ อง
เร่งด่วน เพราะเด็กไทยที่ติดบุหรี่ 70% จะไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่
ได้ ตลอดชีวิต
ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี ้ จะกระทบโชห่วย
ร่าง พ.ร.บ.มีสว่ นที่เกี่ยวข้ องกับร้ านค้ าปลีก คือ ห้ ามฝ่ าฝื นทํา
ส่ง ผลกระทบต่อร้ านค้ าปลี กกว่า 5 การโฆษณา ณ จุดขาย และห้ ามจําหน่ายบุหรี่ เป็ นมวนๆ (ต้ อง
แสนราย สร้ างความเสี ย หายแก่ ขายเป็ นซอง) เพื่อทําให้ เด็กๆ ที่มีกําลังซื ้อน้ อยเข้ าถึงบุหรี่ ได้ ยาก
ธุ ร กิ จ รวมไปถึ ง เศรษฐกิ จ ของ ขึ ้น ทําให้ เกิดนักสูบหน้ าใหม่น้อยลง ขณะนี ้เด็กไทยสามารถซื ้อ
ประเทศโดยรวม
บุหรี่ ได้ งา่ ย โดยร้ อยละ 70 ของเด็กที่สบู บุหรี่ ซื ้อแบบรายมวน
ขณะนี ม้ ี ห ลายประเทศทั่ว โลกออกกฎหมายนี ้ รวมทัง้ 5
ประเทศในอาเซียน ได้ แก่ ลาว พม่า บรูไน สิงคโปร์ และมาเลเชีย
สมาคมผู้ค้ายาสูบไทยเองเป็ นผู้ให้ ข้อมูล ว่า ส่วนแบ่ง ยอด
ขายบุหรี่ เป็ นร้ อยละ 12.5 ของร้ านค้ าปลีก ซึง่ หากข้ อมูลนี เ้ ป็ น
จริ งตามที่สมาคมผู้ค้ายาสูบอ้ าง และหากร่ าง พ.ร.บ.มีประสิทธิ
ภาพสูงสุด โดยทําให้ ยอดขายสินค้ ายาสูบลดลงได้ ถึงร้ อยละ 10
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การกําหนดอายุขนตํ
ั ้ ่าของผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็ น 18 ปี บริ บรู ณ์
สร้ างภาระแก่ผ้ คู ้ าปลีกมากเกินไป

ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ ก่อให้ เกิดภาระเกิน
สมควรแก่ ผ้ ูจํ าหน่ ายปลี กบุหรี ่ เช่ น
การกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องจัด
แสดงสื ่อรณรงค์ ประชาสัม พัน ธ์ ณ
จุดขาย

ส่วนแบ่งรายได้ ยอดขายบุหรี่ ของร้ านค้ าปลีกก็จะลดจากร้ อยละ
12.5 เหลือ 11.25 (12.5-1.25 = 11.25)
ความจริ งจึ งมี อยู่ ว่ายอดขายบุ หรี่ ท่ ี เป็ นร้ อยละ 12.5
ของยอดขายทัง้ หมด ลดลงเหลือร้ อยละ 11.25 ทําให้ ร้าน
โชห่ วยเดือดร้ อนขนาดหนั กตามที่สมาคมผู้ ค้ายาสูบไทย
กล่ าวอ้ างเป็ นความจริงหรื อไม่
สมาคมผู้ค้ายาสูบไทยได้ รับการตังขึ
้ ้นและสนับสนุนการ
ดําเนินการโดยบริษทั ฟิ ลลิป มอร์ ริส ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจได้
ไม่ยากว่า แท้ จริ งแล้ วบริ ษัทฟิ ลลิป มอร์ ริส ต่างหากที่ต้องการ
คัดค้ า นร่ าง พ.ร.บ. ฉบับนี ้ เพื ่อปกป้องผลกํ าไรปี ละ 3,000
ล้ านบาทในประเทศไทย แต่เ นื่องจากสังคมไม่ให้ นํา้ หนักการ
คัดค้ านของบริ ษัทบุหรี่ บริ ษัทฟิ ลลิป มอร์ ริสจึงใช้ กลยุทธ์ ผ่าน
ทางร้ านค้ าปลีก ออกมาคัดค้ าน
การที่อ้างว่าร่ าง พ.ร.บ. จะส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยรวมจึงเป็ นข้ ออ้ างที่เลื่อนลอยที่สดุ
การกําหนดอายุขนตํ
ั ้ ่าของผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็ นข้ อกําหนด
ตามอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก และเพื่อให้
สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่กําหนดให้
ผู้ปกครองห้ ามเด็กทําหรื อประกอบอาชีพซึง่ หมายรวมถึงการขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึง่ เป็ นสินค้ าเสพติดและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุผลคือ การปล่อยให้ เด็ก ๆ คุ้นเคยกับสินค้ ายาสูบ สุดท้ ายจะ
นําไปสูก่ ารเสพติดบุหรี่ ของเด็ก
มาตรการที่กําหนดให้ ผ้ คู ้ าปลีก (ร้ านโชห่วย/ร้ านสะดวกซื ้อ)
ต้ องแสดงสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การเลิกการสูบบุหรี่ นนั ้ กฎหมาย
กําหนดให้ กระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้จดั ทําสื่อรณรงค์แจกจ่ายให้
กับร้ านค้ าทัว่ ประเทศ โดยเจ้ าของร้ านไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยแต่
อย่างใด อีกทังสมาคมผู
้
้ ค้ายาสูบไทยเองเป็ นผู้เสนอให้ รัฐบาล
เน้ นไปที่การให้ การศึกษาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการลดอัตรา
การสูบบุหรี่ ดังนันการแสดงสื
้
่อรณรงค์ ณ จุดขายปลีก จะเกิดผล
สูงในการให้ การศึกษาผู้สบู บุหรี่ ถงึ พิษภัยของยาสูบ
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ข้ อคัดค้ าน
ข้ อเท็จจริง
การบังคับให้ ร้านค้ าปลีกจัดส่งรายงาน ร่าง พ.ร.บ. ใหม่ กําหนดให้ ผ้ ูผลิตและผู้นําเข้ าผลิตภัณฑ์
ยาสูบเท่ านัน้ ที่ต้องส่ งรายงานประจําปี ไม่ เกี่ยวข้ องกับ
ประจําปี ให้ แก่รัฐบาล สร้ างภาระกับ
ร้ านค้ าปลีกเลย เหตุที่กําหนดให้ ผ้ ผู ลิตและผู้นําเข้ าบุหรี่ ต้องส่ง
ผู้ค้าปลีกมากเกินไป
รายงานประจําปี ก็เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทบุหรี่ ได้ ปฏิบตั ิตาม
ร่าง พ.ร.บ. ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการการตลาดและส่งเสริ ม
การขาย และการบริจาคเพื่อแทรกแซงนโยบายหรื อไม่อย่างไร
ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ให้ อํานาจแก่ข้าราช
อํานาจในการออกระเบียบต่างๆ ในร่ าง พ.ร.บ.ใหม่ ยังคง
การ ออกกฎหมายลูกต่างๆ จํานวนมาก เหมือนกฎหมายเดิม คือการแจ้ งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ในภายหลัง ตามอํ า เภอใจ โดยไม่ต้ อ ง ยาสูบ และการพิมพ์คาํ เตือนบนซองยาสูบ
ส่วนการที่รัฐมนตรี มีอํานาจออกประกาศเพิ่มเติม อาทิ การ
ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาและการรับ
ออกประกาศสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เพิ่มเติม การกําหนดสถานที่
ฟั งความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
ห้ ามจําหน่ายยาสูบเพิ่มเติม การห้ ามการตลาดรู ปแบบใหม่ ๆ
หากประเด็นเหล่านีต้ ้ องผ่านการพิจ ารณาของรั ฐสภา จะเป็ น
ภาระแก่ รั ฐ สภามากเกิ น จํ า เป็ น และไม่ ทัน ต่อ สถานการณ์ ท่ี
สําคัญร่ าง พ.ร.บ.ใหม่และระเบียบต่างๆ ที่จะกําหนดออกมาไม่
มีสว่ นใดที่เกี่ยวข้ องกับชาวไร่ยาสูบและผู้บม่ ใบยาเลย
ร่ า ง พ.ร.บ. ใหม่ จํ า กั ด สิ ท ธิ ไ ม่ ใ ห้ มี
การไม่ ใ ห้ มี ตั ว แทนของชาวไร่ ห รื อธุ ร กิ จ ยาสู บ อยู่ ใ น
ตัวแทนของชาวไร่ หรื อธุรกิจยาสูบเข้ าไป คณะกรรมการควบคุม การบริ โภคยาสูบ เป็ นข้ อกํ าหนดของ
มี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ป ระกอบของคณะ อนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ที่ภาคีสมาชิกทัง้
กรรมการในระดับต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นผู้ได้ รับ 179 ประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยมี พันธกรณี ที่จ ะต้ องยึดถื อ
ผลกระทบโดยตรง
ปฏิบตั ิ เพื่อไม่ ให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ องกับธุ รกิจยาสูบแทรกแซง
การกํ า หนดนโยบายควบคุ ม ยาสู บ ซึ ่ง ถื อ ว่า เข้ า ข่ า ยผล
ประโยชน์ทบั ซ้ อน
ร่าง พ.ร.บ. ใหม่ อาจส่งผลต่อรายได้
ร่างกฎหมายนี ้ไม่เกี่ยวกับภาษี สรรพสามิตยาสูบแต่อย่างใด
ภาษี สรรพสามิต ของกระทรวงการคลัง ขณะที่ในความเป็ นจริ งแล้ ว ธุรกิจบุหรี่ คือฝ่ ายที่พยายามขัด
จากยาสูบกว่า 60,000 ล้ านบาทต่อปี
ขวางการที่รัฐบาลจะมีรายได้ จากภาษีบหุ รี่ เพิ่มขึ ้น โดยการ
วิ่งเต้ นขัดขวางการขึ ้นภาษี บหุ รี่ ทกุ ครัง้ เพราะจะทําให้ กําไร
ของบริษัทบุหรี่ลดลง จากการที่คนสูบบุหรี่ น้อยลง และเด็ก ๆ
ติดบุหรี่ น้อยลง
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ข้ อคัดค้ าน
ร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่ออาชีพและวิถีชีวิตการทํามาหากิน
ของชาวไร่ยาสูบ จะทําให้ ชาวไร่ได้ รับ
ความเดือดร้ อนอย่างมาก

ข้ อเท็จจริง
ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ไม่ มีส่วนใด
ทีเ่ กี่ยวกับการทําไร่ การบ่ มใบยาและการค้ าใบยาสูบเลย
ชาวไร่ยาสูบจึงสามารถที่จะมีวถิ ีชีวติ ทํามาหากิน ทําไร่ยาสูบ
ตามปกติดงั เช่นในปั จจุบนั
ข้ อมูลจากกรมสรรพสามิตระบุวา่ ในฤดูการผลิตปี 2552/
2553 ประเทศไทยมีชาวไร่ยาสูบ 61,058 ราย ผลิตใบยาได้
62,448,781 กิโลกรัม โดยร้ อยละ 64.8 เป็ นใบยาสําหรับ
ส่ งออก และร้ อยละ 35.2 รั บซือ้ โดยโรงงานยาสูบไทย
จะเห็นว่ า 2 ใน 3 ของผลผลิตใบยาสูบไทยเป็ นผล
ผลิตสําหรับส่ งออก ซึ่งปั จจัยที่มากระทบส่ วนนีจ้ ะมาจาก
กลไกการตลาดโลก ไม่ ใช่ มาตรการควบคุมยาสูบภายใน
ประเทศไทย

ในส่วนของชาวไร่ยาสูบที่ปลูกใบยาสําหรับโรงงานยาสูบไทย ปั จจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความต้ อง
การใบยาสูบของโรงงานยาสูบไทย จะมาจากการแข่ งขันแย่ งส่ วนแบ่ งตลาด ระหว่ างบุหรี่ นําเข้ าจาก
ต่ างประเทศ และบุหรี่ท่ ผี ลิตโดยโรงงานยาสูบไทย โดยหากบุหรี่ ตา่ งประเทศมีส่วนแบ่งตลาดใน
ประเทศไทยเพิม่ ขึ ้น โรงงานยาสูบก็จะมีความต้ องการใบยาสูบจากชาวไร่ยาสูบไทยน้ อยลง
จากสถิติที่พบว่าจํานวนประชากรไทยที่สบู บุหรี่ ลดลงจาก 12.2 ล้ านคน เหลือ 10.7 ล้ านคน ระหว่างปี
2534-2556 ขณะที่ยอดจําหน่ายบุหรี่ ซกิ าแรต ในปี 2534 เท่ากับ 1,942 ล้ านซอง แต่ในปี 2556 เท่ากับ
2,172 ล้ านซอง หรื อเฉลี่ยเท่ากับ 2,000 ล้ านซองต่อปี ตลอดช่วง 23 ปี ที่มีการรณรงค์ควบคุมการบริ โภคยาสูบ
อย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็ นหลักฐานยืนยันว่ามาตรการในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ ไม่ใช่ปัจจัยที่จะส่งผลต่อ
อาชีพชาวไร่ยาสูบไทย แต่การที่จํานวนชาวไร่ยาสูบไทยในจังหวัดต่างๆ ลดลง เพราะโรงงานยาสูบไทยเสีย
ส่วนแบ่งจากที่เคยครองตลาดในประเทศ 100 เปอร์ เซ็นต์เมื่อปี 2534 ลดลงเหลือประมาณ 75 เปอร์ เซ็นต์ ใน
ปี 2556
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กฎหมายปั จจุบนั มีจดุ อ่ อน ไม่ ครอบคลุมกลยุทธ์ ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ เช่ น
• ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ๆ เช่น บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ ไฟฟ้า
• การตลาดรู ปแบบใหม่ๆ เช่น การตลาดผ่านพริ ตตี ้ การโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ท ทางไลน์ ทาง
เฟซบุ๊ค
•
•
•
•

การโฆษณาทางอ้ อม เช่น การอุปถัมภ์โดยใช้ ชื่อบริษัทบุหรี่
การทํากิจกรรมที่อ้างว่าทําเพื่อสังคมโดยบริษทั บุหรี่ (ซีเอสอาร์ )
การโฆษณา ณ จุดขาย
การแบ่งขายบุหรี่ เป็ นมวนๆ

จุดอ่ อนของกฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ ฉบับปั จจุบัน
• เน้ นไปที่ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ ในที่ห้ามสูบ แทนที่จะเน้ นให้ เจ้ าของสถานที่เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลไม่ให้ มีการสูบ
บุหรี่ ในสถานที่นนๆ
ั้
• การบังคับใช้ กฎหมายมีหลายขันตอน
้
ใช้ เวลามากในการดําเนินคดีแต่ละกรณี
• ไม่มีโครงสร้ างกลไกสนับสนุนการบังคับใช้ กฎหมายที่ชดั เจนในระดับจังหวัด

ต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่ อ
มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่ โทร. 02 2781828
www.ashthailand.or.th
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